Vejledning
L 811-2 SMART Rottespærre
Rottespærre med 2 klapper, til en-stangsmontage i brønde fra Ø100-225 mm.
Materiale: Syrefast rustfrit stål. Pat. Pend.
TILBEHØR

SMART forlængerstang leveres med
skrue og møtrik og fås i 2 forskellige
længder:
Best. nr. 154368503
Best. nr. 154368502

(500 mm)
(1000 mm)

SMART adaptersæt

SMART monteringsgreb

Best. nr. 154368900

Best. nr. 154368501

154368111
154368161
154368181
154368000
154368201
154368206
154368226

VIGTIGT: Efter endt montage skylles der fra et tilsluttet toilet 3 gange
med 6 stk. toiletpapir. Kontrollér flowet i røret.

Splitten slås forsigtigt på plads i den
korte ende af monteringsgrebet.

Monteringsgrebet monteres på
rottespærret med den medfølgende
skrue og møtrik.

Buk forsigtigt alle modhagerne ud
den ende af rottespærret, der vender
ind i røret, og de to nederste i den
modsatte ende.

Rottespærret er nu klar til montering i
enten til- eller afløbssiden. VIGTIGT:
Pilene skal pege i samme retning.
Drej monteringsgrebet mod ON for at
montere, og OFF for at afmontere.

Forlængerstængerne (tilbehør)
samles til den ønskede længde med
de medfølgende skruer og møtrikker.

Adaptersættet (tilbehør) monteres på
den nederste forlængerstang med
den medfølgende split.

Adapteren er konstrueret så den passer ned over monteringsgrebet og griber fat
i splitten, så den både kan bruges til af- og påmontering.

Rottespærret er monteret uden at
forlængerstangen bliver hængende.
Hvis der skal monteres mange, så
kan forlængersættet genbruges.

Rottespærret er monteret og forlængerstangen bliver siddende og er fastgjort i
toppen af brønden vha. den medfølgende monteringskrog. Fordelen ved at lade
forlængerstangen blive siddende, er at du nemt kan afmontere rottespærret i
tilfælde af at brønden bliver tilstoppet.

Der kan anvendes en akkumaskine
til af- og påmontering. Momentet skal
indstilles mellem 7 og 10.
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SMART Rottespærre leveres komplet
med advarselsskilt, monteringskrog
og -greb.
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